
 
 

 

 

 
 

 

 

ANUNŢ 

 

Ministerul Educaţiei Naţionale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  următoarelor funcţii 

publice de execuţie vacante: 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ 

 

 Consilier clasa I grad profesional superior – Direcția Patrimoniu și Investiții – 1 post 

 

Condiții generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Condiții specifice: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respeciv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor 

necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani. 

Bibliografie: 

1. H.G. nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu 

modificările ulterioare; 

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4. Constituția României, revizuită; 

5. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 

7. H.G. nr. 841/1995 și H.G. 966/1998 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a 

bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

8. OMENCS nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru 

schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, 

precum și condițiile necesare acordării acestuia. 

 

 Consilier clasa I grad profesional superior, Compartimentul achiziții -  1 post 

 

Condiții generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Condiții specifice: studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe 

inginerești/economic/juridic; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de 

execuție de consilier clasa I  grad profesional superior: minimum 7 ani 

Bibliografie: 



 
 
 

 

 

1. H.G. nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu 

modificările ulterioare; 

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4. Constituția României, revizuită; 

5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 consilier clasa I grad profesional superior, Direcției Tehnologia Informației și Comunicației - 

1 post 

 

Condiții generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Condiţii specifice: studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licență informatică sau 

calculatoare și tehnologia informației; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției 

publice vacante de execuție de consilier clasa I  grad profesional superior:  minimum 7 ani. 

Bibliografie: 

1. H.G. nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu 

modificările ulterioare; 

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4. Constituția României, revizuită; 

5. Bazele tehnologiei informației și comunicațiilor, autori Ilie Tamaș, Pavel Năstase și Bogdan Ionescu, 

Editura Infomega; 

6. Internet/Intranet, autori Ilie Tamaș și Berbec Florentina; 

7. Baze de date fundamente teoretice și practice, autori Florescu Vasiel, Năstase Pavel și Berbec 

Florentina, editura Infomega; 

8. Sisteme informatice pentru Asistarea Deciziei, autori Dorin Zaharie, Irina Bojan. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul MEN din str.Gen. Berthelot nr.28-30, 

București sector 1, în perioada 26.10 – 14.11.2018, la secretariatul comisiei de concurs. Persoană de 

contact Rodica Elena Șandru – consilier superior la Serviciul resurse umane, tel.021-4056262.  

 

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIEI TIMPURIE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL  

 

 Inspector clasa I grad profesional superior-  Direcția Învățământ Primar și Gimnazial -2 

posturi; 

 Inspector clasa I grad profesional superior – Direcția Educație Timpurie – 3 posturi 

 

http://anap.gov.ro/web/hotararea-nr-3952016-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-referitoare-la-atribuirea-contractului-de-achizitie-publicaacordului-cadru-din-legea-nr-982016-privind-achiz/
http://anap.gov.ro/web/hotararea-nr-3952016-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-referitoare-la-atribuirea-contractului-de-achizitie-publicaacordului-cadru-din-legea-nr-982016-privind-achiz/
http://anap.gov.ro/web/hotararea-nr-3952016-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-referitoare-la-atribuirea-contractului-de-achizitie-publicaacordului-cadru-din-legea-nr-982016-privind-achiz/


 
 
 

 

 

Condiții generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Conditii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor 

necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.  

Bibliografie 

1. Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

2. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 

4. HG nr. 26/ 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale cu                                                                                                                                                                                                                          

modificările ulterioare; 

5. Programul de Guvernare 2017-2020 - http://gov.ro/ro/obiective/programul-de-guvernare ; 

6. Europa 2020 – o strategie pentru creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii şi 

Cadrul ET 2020, 

https://www.mae.ro/sites/default/files/file/Europa2021/Strategia_Europa_2020.pdf ; 

7. Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii, aprobată prin HG nr. 417/2015; 

8. Constituţia României, 1991, republicată; 

9. Curriculumul în vigoare pentru învățământul primar și gimnazial (pentru cele 2 funcții publice 

de execuție din cadrul DÎPG - http://programe.ise.ro/); 

10. Curriculumul în vigoare pentru învățământul preșcolar (pentru cele 3 funcții publice de execuție 

din cadrul DET- http://programe.ise.ro/). 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul MEN din str.Gen. Berthelot nr.28-30, București 

sector 1, în perioada 26.10 – 14.11.2018, la secretariatul comisiei de concurs. Persoană de contact 

Traian Șăitan – inspector superior la Direcția Înățământ Primar și Gimnazial, tel.021-4056266. 

 

DIRECȚIA GENERALĂ  ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE 

PERMANENTĂ   

 

 Expert clasa I grad profesional superior – Direcția Învățare pe Tot Parcursul Vieții – 1 post 

Condiții generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Condiții specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor 

necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani. 

Bibliografie: 

1. Constituția României, republicată; 

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată; 

4. Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

5. OMECTS nr.5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a 

personalului din învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, publicat 

în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.767 din 31 octombrie 2011; 

6. OMECTS nr.5564/2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodică a 

furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia, 

http://gov.ro/ro/obiective/programul-de-guvernare
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/Europa2021/Strategia_Europa_2020.pdf
http://programe.ise.ro/
http://programe.ise.ro/


 
 
 

 

 

cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr.790 din 8 

noiembrie 2011. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul MEN din str.Gen. Berthelot nr.28-30, București 

sector 1, în perioada 26.10 – 14.11.2018. Persoană de contact Mirela Negreanu – consilier superior 

la Direcția Învățare pe Tot Parcursul Vieții, tel.021-4056314. 

 

 Inspector clasa I grad profesional superior – Direcția Invățământ Liceal și Profesional – 1 

post 

 

Condiții generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Condiții specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor 

necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani. 

Bibliografie: 

1. Constituția României, republicată;  

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi   

completările ulterioare; 

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată; 

4. Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

5. OUG nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea 

nr.87/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

6. OMEN nr.5472/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 

școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi 

școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emitarea avizului conform în vederea 

organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, publicat 

în Monitorul Oficial al României nr.914/22.11.2017. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul MEN din str.Gen. Berthelot nr.28-30, București 

sector 1, în perioada 26.10 – 14.11.2018. Persoană de contact Cristina Ilie – consilier superior la 

Direcția Învățământ Liceal și Profesional, tel.021-4056263. 

 

CENTRUL NAȚIONAL DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A DIPLOMELOR 

 

 Consilier clasa I grad profesional superior – 3 posturi 

Condiții generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Conditii specifice: studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor: 

minimum 7 ani. 

Bibliografie: 

1. Constituția României, republicată; 

2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările 



 
 
 

 

 

ulterioare; 

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată; 

4. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

5. H.G. nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale, cu 

modificările ulterioare; 

6. H.G. nr. 49/1999 privind înființarea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor; 

7. Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 

reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare 

8. Ordinul Ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4022/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a 

Diplomelor și a Metodologiei de recunoaștere și echivalare a diplomelor, certificatelor și titlurilor 

științifice, cu modificările și completările ulterioare; 

9. Ordinul Ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5268/2015 pentru aprobarea Metodologiei 

privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care 

organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem 

educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate 

în străinătate şi în România; 

10. Ordinul Ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3800/2015 privind aprobarea Procedurilor 

de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează și desfășoară, pe teritoriul 

României, activități corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, în Registrul special al 

organizațiilor furnizoare de educație, care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de 

învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară și de recunoaștere a studiilor efectuate 

de elevii școlarizați în cadrul acestor unități de învățământ; 

11. Ordinul Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5436/2011 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii și a anexelor la actele de studii emise de 

instituțiile de învățământ superior din România, cu modificările și completările ulterioare; 

12. Legea nr. 172/1998 privind ratificarea Convenţiei de la Lisabona cu privire la recunoaşterea 

calificărilor obţinute în învăţământul superior în statele din regiunea Europei, adoptată la Lisbona la 11 

aprilie 1997. 

 Inspector clasa I grad profesional principal – 1 post 

 

Condiții generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Conditii specifice: studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; Vechimea în specialitatea studiilor: 

minimum 5 ani. 

 



 
 
 

 

 

Bibliografie: 

1. Constituția României, republicată; 

2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată; 

4. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

5. H.G. nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale, cu 

modificările ulterioare; 

6. H.G. nr. 49/1999 privind înființarea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor; 

7. Ordinul Ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4022/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a 

Diplomelor și a Metodologiei de recunoaștere și echivalare a diplomelor, certificatelor și titlurilor 

științifice, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Ordinul Ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5268/2015 pentru aprobarea Metodologiei 

privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care 

organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem 

educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate 

în străinătate şi în România; 

9. Ordinul Ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3800/2015 privind aprobarea Procedurilor de 

înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, 

activități corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, în Registrul special al organizațiilor 

furnizoare de educație, care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ 

corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară și de recunoaștere a studiilor efectuate de elevii 

școlarizați în cadrul acestor unități de învățământ; 

10. Ordinul Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5436/2011 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii și a anexelor la actele de studii emise de 

instituțiile de învățământ superior din România, cu modificările și completările ulterioare; 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul MEN din str.Gen. Berthelot nr.28-30, București 

sector 1, în perioada 26.10 – 14.11.2018, la secretariatul comisiei de concurs. Persoană de contact 

Veronica Elena Murariu – consilier principal la CNRED, tel.021-4056260. 

 

COMPARTIMENTUL AUDIT 

 Auditor clasa I grad profesional superior – 1 post 

Condiții generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Conditii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau  echivalentă, în  domeniul ştiinţelor economice;  

vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției este de 7 ani în specialitatea 

studiilor necesare exercitării funcției publice. 



 
 
 

 

 

 

Bibliografie: 

1.  Constituţia României, republicată, publicată în M.Of. nr. 767/2003; 

2.  Legea   nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea  nr. 188/1999  privind statutul  funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

4. Legea  nr.7/2004 privind  Codul  de conduită  a funcţionarilor  publici, republicată,  cu modificările 

şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 672/2002, privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului  nr. 1086/2013   pentru   aprobarea   Normelor generale  privind exercitarea 

activităţii de audit public intern; 

7.Hotărârea Guvernului nr. 554/2014 pentru aprobarea Normelor privind înființarea comitetelor de 

audit intern; 

8. Normele metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul 

Ministerului Educaţiei Naţionale şi în entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub 

autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public 

intern, întocmite conform prevederilor H.G. nr. 1086/2013 şi  a Cartei Auditorului Intern aplicabilă 

Compartimentului de audit intern al Ministerului Educaţiei Naţionale, aprobate de către Ministrul 

Educaţiei Naţionale prin Ordinul M.E.N. nr. 5509/16.11.2017, publicate în Monitorul Oficial, Partea I-a 

nr. 2/03.01.2018 

9. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita 

etică a auditorului; 

10.Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

11. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea  Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

12.  Legea   nr. 500 /2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; 

13. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice  

privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările ulterioare; 

14.  Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare; 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul MEN din str.Gen. Berthelot nr.28-30, București 

sector 1, în perioada 26.10 – 14.11.2018, la secretariatul comisiei de concurs. Persoană de contact 

Cristian Rodica – consilier superior la Corpul de Control, tel.021-4055768. 

 

Locul organizării concursului de recrutare: sediul Ministerului Educației Naționale din Bucureşti, 

str. General Berthelot, nr. 28 - 30, sector 1, după cum urmează: 

a.) în data de 26.11.2018, ora 10:00 – proba scrisă; 

b.) în conformitate cu prevederile art. 56 alin.(1) din H.G. nr.611/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare, interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile 

lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea 

Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare: 

 formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 curriculum vitae, modelul comun european; 



 
 
 

 

 

 copia actului de identitate; 

 copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări și perfecționări; 

 copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 

lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare 

ocupării funcției publice; 

 copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familia al candidatului (conține, în clar, 

numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 

Ministerul Sănătății Publice); 

 cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a 

se completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării 

concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii 

actului administrativ de numire); 

 declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de 

lucrător al Securității sau colaborator al acesteia. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.  

 Afișat astăzi, 26.10.2018, la sediul Ministerului Educației Naționale. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

CRINA MĂDĂLINA CIOBANU 

 


